
Na Hradišti bylo obrovské velkomoravské pohřebiště 

Znojmo - Hradiště: Předpoklad archeologické senzace prvního řádu v podobě 

rozsáhlého velkomoravského pohřebiště ve Znojmě na Hradišti, se potvrdil. Po objevu 

prvních hrobů na podzim loňského roku na staveništi rodinného domku nyní tým pod 

vedením archeologa Bohuslava Klímy objevil v těsné blízkosti osmdesát dalších. O významu 

naleziště svědčí i bohaté milodary, které se v hrobech našly, včetně jadérek vinné révy, které 

svědčí o tom, že pěstování vína bylo pro Znojemsko typické už před třinácti sty lety. 

Už třiadvacet let kope Bohuslav Klíma na Hradišti. Přestože zde učinil řadu 

významných objevů, ten poslední střípek v mozaice mu dosud scházel. Pohřebiště, které by 

potvrdilo Hradiště jako jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy srovnatelné s 

Mikulčicemi. Nyní ten poslední důkaz má. „Vybavení hrobů milodary svědčí o tom, že se 

jednalo o pohřebiště městského typu, které patřilo k velkému centru. Zatím jsme odkryli jen 

část pohřebiště, předpokládám, že se rozkládá na mnohem větší ploše a že těch hrobů tady 

může byt okolo tisíce,“ konstatoval vedoucí výzkumu. 

V hrobech se podle něj našly přívěsky, náušnice, zbraně, keramika a pravděpodobně i 

váčky s penězi. „To ale musí potvrdit specializovaná expertíza, na kterou tady nejsme 

vybaveni. Ale v hloubce metr čtyřicet jsme našli i zrnka vinné révy, což nám definitivně 

potvrdilo, že se zde víno pěstovalo už před třinácti sty lety. Předchozí nález jadérek ještě 

mohly zpochybnit teorie o jejich zavlečení nějakým hlodavcem, tentokrát je to ale zcela 

průkazné,“ dodal Klíma. 

Na pohřebišti jsou podle něj patrné shluky rodinných hrobů, hojně zastoupeny jsou 

dětské. „Tenkrát byla poměrně vysoká dětská úmrtnost, proto je zde tolik dětských hrobů. 

Všechny hroby jsou orientovány východozápadním směrem s malou odchylkou zřejmě podle 

toho, jak se v průběhu roku mění východ a západ slunce,“ řekl archeolog. 

Jeho tým nyní pečlivě každý hrob zdokumentuje. A nálezy budou podrobně 

prozkoumány. Výsledkem by podle Klímy měla být také prestižní publikace. A výzkum bude 

pokračovat. Pokud se potvrdí předpoklady archeologů, hradišťské pohřebiště může podat 

svědectví o kontinuální tři sta let trvající kultuře, jejíž počátky sahají těsně před Velkou 

Moravu. 
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